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P E R M A N E N T
Permanent ger en värdig och återhållet lekfull form 
åt ett av samhällets viktigaste infrastrukturpro-
jekt: att ge alla medborgare förutsättningar för ett 
anständigt liv genom tillgången till friskt vatten.
En enkel gest, ett skulpturalt böljande vitt hölje 
utgör projektets kärna. Fasaden har en tydlig och 
lättläst abstrakt utformning samtidigt som den 
öppnar för medborgarnas egna tolkningar. Liknar 
den vågor eller en vajande gardin eller trädstam-
mars skuggor? 

Den arkaiska formen är ett uttryck för permanens 
och pålitlighet samtidigt som ljusets vandring och 
skuggornas spel över ytans toppar och dalar sätter 
den i ständig rörelse. På så vis blir byggnaden lik 
ett solur som reflekterar dagens och årets gång.

Reservoaren är placerad på ett terrasserat landskap 
som hålls samman av slingrande stödmurar. Ter-
rasserna som bildas mellan murarna återskapar 
i stiliserad form det karga landskapet på platsen 
höga delar bestående av tallar, blåbärsris och stora 
stenblock.

Den nya reservoaren har en stor skala och förslaget 
har getts en gestaltning som skapar ett synligt och 
tydligt landmärke på avstånd men som också möter 
upp med kringliggande landskap och bebyggelse 
genom ett raffinerat men enkelt formspråk både i 
fasadens detaljering och i markanläggningen.

F O R M  O C H  KO N S T R U K T I O N
Permanent är en betongbyggnad med en förfinad in-
dustrikaraktär. Klimatskalet är inskrivet i en cirkel med 
en diameter på 47,6 meter och är indelat i 62 st 2,4 me-
ter breda och cirka 20 meter höga prefabricerade beto-
ngelement. Reservoaren är en på alla sätt stor byggnad 
och vi ser inte att den bör göras högre än nödvändigt. 
Elementens höjd är tillräcklig för att täcka av bakom-
liggande konstruktion och för att synas från håll ovan 
träden och ger byggnaden en behaglig proportion mel-
lan höjd och bredd.

Den cirkulära formen skapar ett utrymme mellan cis-
tern och klimatskal som är generöst vid entréerna och 
smalnar av till 1,2 meter vid den smalaste passagen.

Betongelement
Elementens form ges av fyra unika gjutformar. Genom 
att avgjutningarna kombineras fritt skapas en varia-
tionsrik och sammanhållen helhet. 

Elementen är sandwichkonstruktioner med ett ytskikt 
av vitcement med en ballast av 0-4 mm stor vit mar-
morkross vilket ger än jämn och ljust ytskikt. Formar-
nas stommar byggs upp i trä och den yttre vågformade 
sidan gjuts mot gummiduk för att ge en len och slät yta. 

Vågformen utgörs av nio stycken vågor som varierar 
mellan 600 och 1800 mm i längd och mellan 90 och 330 
mm i höjd. Varje element innehåller två till tre vågor. 
För att integrera elementskarvarna i uttrycket börjar 

och slutar elementen alltid i en vågdal. Där är elemen-
tets tjocklek 305 mm. 

Vitcementens tjocklek varierar beroende på elementets 
form, den är dock minst 30 mm innan armering läggs. 
Elementen gjuts i flera steg där vitcementen tillåts tor-
ka innan armering läggs på plats för att undvika att rost 
ska tränga ut och missfärga cementens yta.

Elementen bärs av en 80 mm tjock inre armerad beto-
ngskiva som förstärkt i ändarna med extra armering där 
tjockleken ökar till 180 mm. Kärnan består av cellplast 
som för att minimera elementens vikt anpassas i tjock-
lek efter elementens vågform.

Elementens överkant ges även den en svag vågform 
för att förstärka upplevelsen av elementens vertika-
la vågform samt en 15-gradig lutning inåt för att leda 
regnvatten in mot takavvattningen. Överkanten utförs 
utan plåtbleck. Elementen fogas samman med en 15 
mm bred ljus mjukfog.

Cementen görs självrengörande genom tillsättning 
av titandioxid. När titandioxiden utsätts för UV-ljus 
blir ytan mycket hydrofil och vattnet bildar ett tunt 
skyddande lager mellan cementytan och smutsen vilk-
en sedan sköljs bort vid regn. Titandioxiden motverkar 
även tillväxt av alger, lavar och mossor vilket under-
lättar byggnadens underhåll och gör att ytan påver-
kas mindre av tidens gång.  Titandioxiden i sig själv är 
också ett färgämne som gör betongen ännu vitare.
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Vy från huvudentrén

Tak
Reservoarens tak är dolt bakom den yttre väggkon-
struktionen och syns endast från ovan. Det har en enkel 
industriell uppbyggnad. Två stycken TT-element i bet-
ong med en låglutande sadeltaksform spänner mellan 
upplag på väggelementens insida och vierendeelbalkar 
placerade ovanpå cisternernas bärande innerväggar och 
täcker på så sätt hela reservoarens längd. Elementen är 
ca 2400 mm breda vilket ger 20 element i bredd för att 
täcka hela bredden. 

På TT-elementen läggs en diffusionsspärr som viks upp 
och fästs in i en ursparning i ytterväggen insida, 50 mm 
mineralull, 100 mm hård cellplast och sedan ytskiktet, 
en ljus PVC-duk vilken viks upp 200 mm och fästs in 
tillsammans med diffusionsspärren. Regnvatten leds 
mot fyra punkter med 90 graders avstånd längs med ta-
kets ytterkant och leds ned invändigt via stuprör i mel-
lanrummet mellan cistern och klimatskal och vidare 
ned i marken och bort från reservoaren.

Entréer
I sydväst och nordost lyfts vardera två element 4,8 
meter från marken och bildar två 4,8 gånger 4,8 meter 
stora entréportar. Portarna utförs som höga dubbeldör-
rar med dolda gångjärn i vitlackerad stålplåt. I ena dub-
beldörren fälls en normalstor ytterdörr in för vardaglig 
in- och utpassage. Elementen ovan portarna vilar på 
betongbalkar som monteras mot intilliggande element 
med balkinfästningar i rostfritt stål.

Sockel
Väggelementen vilar på en sockel av mörkgrå infärgad 
betong. Sockeln utförs med en 100 mm hög klack mot 
betongelementen vilket gör att de lyfter ca 130 mm från 
utanförliggande mark och tycks sväva strax ovanför 
marken. Grunden är en konventionell platta på mark 
som gjuts på makadam och isolerande cellplast.

Mast
Den 15 meter höga masten placeras centriskt på taket. 
Uttrycket är enkelt, en kvadratisk vierendeelbalk stabi-
liserad av fyra stålvajrar.  Allt utförs i vitlackerat stål.

L A N D S K A P
Stora delar av platsens vackraste natur kommer behöva 
sprängas bort vid anläggningen av reservoaren. Vi har 
eftersträvat att åstadkomma en markhantering som 
kan hjälpa till att motivera ett sådant ingrepp samtidigt 
som den vänder de stora höjdskillnaderna till sin fördel.

Terrasser och stödmurar
Den höjdskillnad som skapas mellan reservoaren och 
omkringliggande landskap överbryggs med hjälp av två 
stödmurar som slingrar sig kring varandra och bildar 
tre terrassnivåer. 

Murarna utförs som platsbyggda gabionstödmurar av 
typ Vector Wall eller liknande där de synliga delarna är 
ett lager av 200 till 300 mm sprängsten som hålls plats 
av ett robust stålnät som fästs in i jorden via förank-
ringsstavar. Stabiliteten säkras av horisontella lager av 

geonät som läggs i flera lager varvat med jord bakom 
stenarna. Detta ger en gedigen och hållfast konstruk-
tion med ett taktilt utryck som är kostnadseffektiv i 
jämförelse med en platsgjutna eller murade alternativ.
Murarnas varierande höjd hjälper till att skapa en 
mångfald av olika landskapskaraktärer runtom reser-
voaren. Murarnas höjd varierar mellan 0-3 meter.

Terrasserna varierar i djup och lutning där den max-
imala lutningen är 1:5.  På terrasserna anläggs ett 
landskap inspirerat av platsen med tallar, blåbärs- och 
lingonris. De stora stenblock som idag återfinns på 
tomten återanvänds och placeras ut på terrasserna. Ett 
landskap som med tiden kommer att upplevas som en 
naturlig förlängning av sin omgivning.

Angöring
Den övre stödmuren löper längs med utsidan på den 
angöringsväg som börjar vid Lundagårdsvägen östra del 
för att sedan ansluta till reservoarens sydvästra entré 
tio höjdmeter senare. Vägen och muren fortsätter sedan 
runt cisternen. Dess sträckning ger en maximal väglut-
ning på cirka 1:20. Mot vägens utsida har muren en höjd 
på 600 mm och fungerar som avkörningsskydd. Entrén 
in till området sker via en tvådelad automatiska grind 
placerad nere vid Lundagårdsvägen.

Områdesskydd
Anläggningen skyddas av ett vitt stålnätstängsel med 
en höjd på 2,2 meter som slingrar sig fram genom 
landskapet. Nätet vävs av vertikala och horisontala 

ståltrådar och bildar ett rutmönster. Nätet hålls uppe 
av metallstolpar som är väl grundlagda i marken. Alla 
delar lackeras vita.

I nätets överkant sticker de vertikala trådarna upp 
vilket ger en upplöst kontur samt försvårar för eventu-
ella intrångsförsök.

Stängslet vandrar fritt mellan träden genom landskapet 
med den nedersta gabionmuren som fond vilket bidrar 
till att nätet inte framträder så tydligt som ett objekt 
utan mer som en dimma i anläggningens utkant.
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Kvällsvy från öster på Glomman

Flygvy från sydöst

Skuggstudie från väster om sommaren, kl 14.00, 15.30 och 18.00 Reservoaren belyst om kvällen

Sprängskiss

1. Landskap

2. Betongelement

3. Cisterner

4. Cisterntak

5. Tak

  PVC-duk
  Cellplast
  Mineralullsskiva
  TT-element

6. Mast

B E LYS N I N G
Reservoarens kvälls- och nattbelysningen är inspirerad 
av månen en molnfri natt då den lyser upp mörkret och 
kastar nattliga skuggor.

Vi föreslår ett subtilt ljusspel där ljuset sveper runt 
byggnaden och ger en känsla av rörelse och genom ljus 
och skugga framhäver den böljande fasadens uttryck, 
en belysning som är ger ett effektfull och föränderligt 
uttryck och samtidigt en harmonisk rytm både på håll 
och för de boende i närheten.

I en cirkel kring reservoaren placeras tjugofyra styck-
en höga svagt avsmalnande belysningsstolpar i metall 
utrustade med RGB LED-armaturer ut. Ljuset vandrar 
sömlöst medsols runt byggnaden genom att de indiv-
iduella armaturernas intensitet varieras. Ljuset rör sig 
kring byggnaden med en hastighet på en timme per 
varv genom att belysningen programmeras att sakta 
ändra ljusstyrka och färg. Färgspektrat begränsas till 
vita och gula kulörer.

Varje stolpe förses med tre ovanpå varandra monterade 
armaturer som tillsammans belyser ca 15 grader av 
byggnadens totala omkrets i dess fulla höjd. Belysning-
sarmaturerna roteras 10 grader motsols i förhållande 
till reservoaren för att ge så jämna övergångar som 
möjligt. Belysningsstoparna lackeras mörka och bildar 
tillsammans med tallarnas stammar och fasaden ett 
vertikalt visuellt landskap. 

Utöver reservoaren lyses utvalda träd och stenar upp 
och accentuerar tallarnas stammar och de stora ste-
narnas unika former. Denna belysning görs relativt 
svag för att inte konkurrera med byggnaden som spelar 
huvudrollen.

I stödmuren längs med angöringsvägen fälls nedåtrik-
tad belysning in som ger ett ledljus för ankommande 
trafik.

M I L J Ö
Vårt mål har varit att skapa en robust arkitektur med 
hög materiell kvalitet, lång livslängd och lågt underhåll 
samt att genom materialval och utformning minimera 
byggandets negativa miljöpåverkan.

Dagvattenhantering

Då klimatförändringarna bland annat leder till ökad 
nederbördsmängd blir hanteringen av vattnets negativa 
påverkan på samhället en viktigare och viktigare del i 
en hållbar samhällsutveckling.

Landskapsutformningen med de porösa gabionmurar i 
flera terrasser ger vattnet möjlighet att sakta filtreras 
genom marken och renas naturligt. På murarnas in-
sidor finns möjlighet för dagvatten att samlas upp för 
att fördröja avrinningen. De befintliga diken hjälper 
även de till att fördröja avrinningen av stora mängder 
dagvatten.

Återanvända material
Landskapet och stödmurarna byggs delvis upp av den 
sprängsten som kommer produceras vid anläggningen 
av reservoarens rördragningar och grundläggning. Res-
terande material för landskapets uppbyggnad bör tas 
från lokala producenter.

Betong
Sett till hela livscykeln är betong ett gott alternativ ur 
ett hållbarhetssynpunkt. Tillverkningen av cementen, 
kräver energi och vidare drivs koldioxid ur kalksten 
vid framställningen, den senare återtas dock lång-
samt av betongen under dess åldrande. Efter förbrukad 
livslängd kan betongen återvinnas och användas vid 
produktion av ny betong eller som fyllnadsmaterial.

Betong är ett material med lång livslängd med låg un-
derhållsnivå. Det är också ett material som är tåligt för 
yttre åverkan och motståndskraftigt mot brand. 
Betongens värmetröghet gör den väl lämpad för en an-
läggning där man vill skapa ett jämt klimat både under 
vintern och sommaren utan tillförsel av extra energi.

En stor del av miljöpåverkan kommer från transporter 
av såväl råmaterial som färdig betong. En förhoppning 
är därför att elementen ska kunna tillverkas lokalt för 
att minska miljöpåverkan. Viktigt är att välja cement-
företag som aktivt arbetar med att minska utsläpp av 
kväveföreningar och minska koldioxidutsläpp vilket 
idag är möjligt med användning av till exempel alterna-
tiva bränslen och delmaterial.

Ambitionen inför upphandlingen är att alla inblandade 
entreprenörer aktivt skall jobba med hållbarhetsaspek-
ter i alla nivåer av arbetet.

Titandioxid
Genom att titandioxid blandas i cementen görs den inte 
bara självrengörande utan blir även en aktiv miljöför-
bättrare. Titanioxiden har fotokatalytiska egenskaper 
och bildar fria radikaler som förenar sig kväveoxider 
och i sin tur bildar ofarliga föreningar som sköljs bort 
när det regnar. Tester har visat att det inte bara ger 
mätbara utan också upplevda skillnader i luftkvalitet.

Ljusa tak
Vita tak reflekterar upp till 90% av solens ljus till skill-
nad från svarta tak som absorberar stora delar av solens 
värme. Vita tak kan göra stora skillnader för mikrokli-
matet i och runt byggnader och även förebygga värmer-
elaterat slitage på takmaterialet.

Klotterskydd
De tre nedersta metrarna av betongelementen klot-
terskyddas med så kallat offerskydd där sanering kan 
göras utan behov av starka kemikalier. Denna metod 
gör att ytan på den behandlade betongen påverkas 
minimalt i uttryck och kulör. Fullskaleprov görs i sen-
are skede för att hitta en produkt som minimerar av-
vikelser i uttrycket på fasadens yta.

N Y H Ö G R E S E RVOA R  I  Ö R E B RO

P E R M A N E N T

3/3P E R M A N E N T

S I DA 3 / 3


